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Värdsäsongen 2017! 
Tack så mycket till alla er som varit värdar ute på Väderöarna denna säsong. Vi hoppas 
ni fick trevliga och njutbara dagar vid ert värdskap. Och inte minst att ni mötte trevliga 
och intressanta besökare i alla åldrar. Föreningen uppskattar väldigt mycket de insatser 
ni gör för att vi ska kunna hålla lotsutkiken öppen så mycket som möjligt under huvud-
säsong. Ni har säkerligen också fått tacksamma och fina kommentarer från besökare. Ert 
värdskap gör att vi kan bevara denna fantastiska plats och historia för alla som vill ta del 
av den unika miljön. 

Det är vår och besökarnas förhoppning att ni även inför 2018-års säsong har möjlighet 
att vara värdar vid något tillfälle.  

Vi vill samtidigt passa på att be er sända in synpunkter, kommentarer, tips osv. inför 
kommande säsong. En del har vi funnit i ”loggboken”, andra har vi fått muntligen. Vi tar till 
oss allt och försöker göra så mycket vi kan av alla de tankar som kommer in.  
Sänd gärna in dem under info@lotsutkiken.se.  

Amerikanska besökare från National 
Geographic’s fartyg på Väderöarna juli 
språkandes med vår värd Lappe Lindh.

Lotsutkiken söderifrån.
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Under perioden juni - augusti 2017 hade vi värdar under 71 av 92 dagar vilket gladde 
besökarna på Väderöarna. Utöver dessa månader hade vi 19 dagar där vi hade värdar på 
plats och detta var i maj och oktober. Första värden för säsongen var Lotta Andersson som 
var på plats från den 25:e maj, sista värdparet var Kjell och Kerstin Isacsson 2 - 4:e oktober. 
Inalles var vi 32 värdar under året som var där varierande antal dagar och några av oss var 
där vid mer än ett tillfälle.  
Totalt har vi med loggbokens hjälp, kunnat räkna ihop, antalet besökare till 4 965 med 
toppsiffrorna 328 (26/7) och 315 (22/7). Det känns som att vi för varje år får fler och fler 
utländska besökare. Australien, Japan och Nya Zeeland var de som kom längst ifrån, 
återigen utifrån vår loggboks innehåll. Säkerligen har vi också haft en del ”celebriteter” 
som besökare och några av dessa har haft släktingar som varit lotsar. Jag mötte två 
stycken samma dag i början på oktober där en fått vara praktikant uppe i Luleå på en 
lotsutkik och den andra hade en farbror som varit lots i Blekinge skärgård och hon 
berättade hur hon som liten fick vara med ut och möta båtar. Det är så roligt och 
stimulerande med alla de intressanta historier man får ta del av vid värdskap.  
Det är tacksamt och värdefullt med de uppgifter som ni skriver in i loggboken. Det är 
dessutom väldigt trevlig läsning.  
Ni får gärna berätta för vänner och bekanta om föreningen och dess syfte, vi ser gärna fler 
medlemmar till föreningen. Vi har ju inga krav på att man ska vara aktiv utan det är stödet 
för att kunna bevara denna unika miljö och historia som är det viktigaste ändamålet ihop 
med att kunna hålla öppet så mycket som möjligt.  

Tack än en gång för ert uppskattade värdskap under 2017. 

Föreningen Väderöarnas Lotsutkik

Skylt vid utställning, Bohusläns Museum.


